
74 75

Szöveg: MOLNÁR SZILVIA  | Képek: CSIZIK BALÁZS
Deconstruction no.4. 
2018, Csíkszereda

Éteri beton 

Titkon szerettük már korábbról is a munkáit, 

aztán e-mailezett szerkesztőségünkbe

Csizik Balázs, aki alapvetően a fotó és

a tervezőgrafika területein mozog otthono-

san (tegyük hozzá rögtön, hogy jelenleg). 

Több fotó- és a grafikát és a fényképe-

zést ötvöző sorozata ismert már, mi 

a DECONSTRUCTION és URBAN 

SUPREMATISM című szériáiból című szé-

riából mutatunk meg néhányat. Az itt lát-

hatók esetében el kell mondanunk, hogy 

nagyon is valós épületekről – jellemző-

en lakótelepi házak – maga készített fotó-

kat, amiket aztán grafikai moduláci-

ókkal egy imaginárius világgá alakított 

át. A formák lényegi valóját, alapját 

adó konstruktivizmus a házgyári 

panelek előgyártott elemeivel, lehelet-

nyi brutalista és megastruktúrás hozzá-

adással válik egészen sajátságossá eze-

ken a képeken. Hiába, a múlt, legyen az 

Cs izik Bal á z s  g raf ik ai  s oroz atairól

akár közelmúltbeli törekvés, mindig gon-

dolkodásra és cselevésre készteti az alko-

tókat. Különösen így van ez a lakótelepek-

kel kapcsolatban, amik a város fogalmához, 

a házhoz, mint archetípushoz, a lakókör-

nyezethez, mint privát szférához, a tájhoz, 

így a tájképhez visszavonhatatlanul változ-

tatták meg a 20. századi ember viszonyát. 

Csizik Balázs szellemi kortársai között olya-

nokat találunk, mint pld. Laurent Chéhère 

fotográfus az ő Flying Houses sorozatával, 

Petyka, alias Szabó-Lencz Péter „robban-

tott” Budapest témájú digitális printjei-

vel, vagy az idősebb generációból szinte 

kapásból jön a nagy filmes név: 

Hayao Miyazaki. Ha kicsit távolabbra tekin-

tünk, akkor William Klein egy-egy 1940-es 

évekbeli néhány geometrikus hangsúlyú

 városfotója ugrik be, még messzebbre

révedve pedig, a 19 századba, ott találjuk

Albert Robida illusztrátort és fantáziavilágát.
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» Urban Suprematism no.11.
2018, Újpalotai Magasház 

    Deconstruction no.1.
2018, Csíkszereda

»
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» Urban Suprematism no.11.
2017, Biatorbágy

   Deconstruction no.7.
2018, Budapest, Ofotért épület

»
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‹ Deconstruction no.9.
2018, Székesfehérvár, 
Palotaváros

   Deconstruction no.2.
2018, Csíkszereda

›
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Urban Suprematism no.6.
2017, Budapest, egykori Országos 
Villamos Teherelosztó Központ

Urban Suprematism no.7.
2018, Budapest



84 85

Urban Suprematism no.8.
2018, Budapest

Urban Suprematism no.14.
2017, Berlin


